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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 ابن عن ،يهأب عن ،طاوس بن هللا عبد ، قال حدثناوهيب ، قال حدثنابهز ، قال حدثناحاتم بن محمد وحدثني"

 "األرض في الفجور أفجر من الحج رهأش في العمرة أن يرون  كانوا": قال -رضي هللا عنهما- عباس
وهذا  "رضاأل  في الفجور أفجر من الحج أشهر في العمرة أن يرون  كانوا"الجاهلية،  أهليعني  "كانوا يرون "

 .-لمصلى هللا عليه وس- من عقائد الجاهلية التي أبطلها النبي
أجلوا  شهر الحرم للقتال فيههذا هو النسيء عندهم، إذا احتاجوا إلى شهر من األ "صفرا   المحرم ويجعلون "

م التحري فمحرم من األشهر الحرم ويحتاجون فيه إلى العدوان على غيرهم فيؤجلون التحريم إلى الشهر الذي يليه، 
وهذا  ،[لتوبة( سورة ا37)] ِر{}ِإنََّما النَِّسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكفْ  ،، وهذا هو النسيءا  إلى صفر، ويجعلون المحرم صفر 

لى رونه إتأخير تحريم الشهر إلى الشهر الذي يليه، فمحرم شهر حرام يؤخ ،من النسأ وهو التأخير ،د بههو المرا
 -ليه الصالة والسالمع-ولذا الحجة التي وقعت سنة تسع حينما بعث النبي  ،تدور األشهر مصفر، ثم بعد ذلك

بعد  ثم ،على طريقة العرب في النسيء ؛يقولون: كانت في القعدة -رضي هللا عن الجميع-أبا بكر وأتبعه بعلي 
إن »: -ة والسالمعليه الصال-وقتها، ولذا قال  تسنة عشر وافق -عليه الصالة والسالم-ذلك لما حج النبي 

لحجة ذو ا وهيعني الحجة وقعت في وقتها ذو الحجة  «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات واألرض
 ،حمالن عليهاالدبر هو الجروح التي تكون في الدواب من أثر طول الركوب وال "لدبرا برأ إذا ويقولون " الحقيقي،

 ى شهرينتظرون إل ،تكون دوابهم قد أصابها هذا الدبر وأصيبت بهذه الجروح والقروح ،يعني إذا رجعوا من حجهم
 صفر، فال يعتمرون في المحرم.

 طالب:......
 يش عندك؟أ

 طالب:......
 ..لى أساس أنها يسجعون هذه الكلمات إذا برأ الدبر وعفا األثر وانسلخ صفرال، ال هم يوجبون ع

 طالب:......
 نعم.

 طالب:......
 السكون على الراء ترى من أجل السجع، السكون على الراء ما هي بعلى الباء.ال 

 طالب:......
ال كلها مرفوعر  ف  وانسلخ ص ر  وعفا األث   ر  إيه، إيه من أجل السجع هي تقرأ هكذا إذا برأ الدب    برأ الدبر   إذا :ة، وا 

 .صفر   وانسلخ األثر   وعفا
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 طالب:......
 ،رةصار فيه فرصة بين الحج والعم :أثر سفرهم إلى الحج مع طول المدة، وانسلخ شهر صفر اإنمح :عفا األثر

 .هذا كالمهم "اعتمر لمن العمرة حلت"
اال  إبط "عمرة يجعلوها أن فأمرهم ،بالحج مهلين ابعةر  صبيحة وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم- النبي فقدم"

ي في هالمآل أو العبرة ب ،إن العبرة بالحال :سواء  قلنا ،والعمرة التي أمرهم بها في أشهر الحج ،لهذا االعتقاد
 .ها في شهر ذي الحجةؤ أشهر الحج، اإلحرام بها في شهر القعدة وأدا

من كل ما منع  يعني اإلنسان يتحلل "«كله الحل» :قال لالحِ  أي ،هللا رسول يا :فقالوا ،عندهم ذلك فتعاظم"
 حتى إتيان النساء الذي هو أعظم المحظورات. ،فال يمنع من شيء ،منه

 "راءالبَّ  ليةالعا أبي عن ،أيوب عن ،شعبة ، قال حدثناأبي ، قال حدثناالجهضمي علي بن نصر حدثنا" ثم قال:
 .الصيغة مبالغة فع   ،اءسهام، فهو بر  ألنه كان يبري النبل وال ؛بالتشديد

 ربعأل  فقدم ،بالحج -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أهل  ": يقول -رضي هللا عنهما- عباس ابن سمع أنه"
 "«عمرة فليجعلها عمرة يجعلها أن شاء من» :الصبح صلى لما وقال الصبح فصلى ،الحجة ذي من مضين

على  جاء -األشهر الحرم- أمرهم بها، فاألمر بالعمرة في هذه األشهر مثم بعد ذلك ،هذا على سبيل التخيير
 التدريج، أوال  بالتخيير ثم باإللزام.

 محمد وحدثنا ح بشها أبو ، قال حدثناالمباركي داود أبو وحدثنا ح روح ، قال حدثنادينار بن إبراهيم وحدثناه"
 قال كما قاالف كثير بن ويحيى روح أما ،اإلسناد هذا في شعبة عن كلهم ،كثير بن يحيى ، قال حدثناالمثنى بن

: روايته ففي شهاب أبو وأما ،الحجب -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أهل  " يعني الحديث السابق "نصر
، بالبطحاء الصبح فصلى :جميعا   حديثهم وفي ،"الحجب نهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع خرجنا"

 يعني لم يرد هذا في روايته السابقة، الجهضمي هو نصر بن علي. "هيقل لم فإنه الجهضمي خال
 عن أيوب اأخبرنقال  وهيبٌ  ، قال حدثناالسدوسي الفضل بن محمد ، قال حدثناهللا عبد بن هارون  وحدثنا" 

 ألربع وأصحابه -سلمو صلى هللا عليه - النبي دمق: قال -رضي هللا عنهما- عباس ابن عن البراء العالية أبي
 ."عمرة يجعلوها أن فأمرهم بالحج يلبون  وهم" ،يعني من عشر ذي الحجة "العشر من لون خ

 ابن عن يةالعال أبي عن أيوب عن ،معمر أخبرناقال  ،الرزاق عبد أخبرناقال  ،حميد بن عبد وحدثنا" قال:
ك قال: هناو  "طوى  بذي الصبح -لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول صلى": قال -رضي هللا عنهما- عباس

 من إال بعمرة إحرامهم يحولوا أن أصحابه وأمر ،الحجة ذي من مضين ألربع وقدم"صلى الصبح بالبطحاء، 
 يش؟أوذو طوى يعرف اآلن ب "الهدي معه كان

 طالب:......
 بالزاهر نعم.
 طالب:......

 نعم.
 طالب:......
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 في قرب.
 معاذ بن هللا عبيد وحدثنا ح شعبة ، قال حدثنارجعف بن محمد حدثنا قاال بشار وابن المثنى بن محمد وحدثنا"

 ،ير جدا  يعني الجمع كب "عباس ابن عن مجاهد عن مالحك عن شعبة ، قال حدثناأبي ، قال حدثناله واللفظ
 صلينا الصبح هنا، ومن :فمن كان هنا قال ،..معه وتستوعب يحتاج إلى مساحة كبيرة جدا  تستوعب ذي طوى 

 األمر سهل يعني.ناك، صلينا الصبح ه :هناك قال
 :-ه وسلمصلى هللا علي- هللا رسول الق: قال -رضي هللا عنهما- عباس ابن عن مجاهد عن الحكم نع"
 يوم إلى حجال في دخلت قد العمرة فإن ؛كله الحل فليحل الهدي عنده يكن لم فمن ،بها استمتعنا عمرة هذه»

وله: عونها، وفي القران دخلت أعمالها في أعماله فقعني دخلت في أشهره بعد أن كان العرب يمني «"القيامة
 ه.وهي دخلت فيه من وجو  ،هذا اختلف في تفسيره وتأويله «"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"»

 جمرة أبا معتس :قال شعبة ، قال حدثناجعفر بن محمد حدثنا قاال بشار وابن المثنى بن محمد حدثنا" ثم قال:
 مرنيفأ ،ذلك عن فسألته عباس ابن فأتيت ،ذلك عن ناس فنهاني تمتعت :قال" ،مراننصر بن ع "عيبَ الضُ 
 :فقال ميمنا في آت فأتاني ،فنمت البيت إلى انطلقت ثم" :قال"نهوه عن المتعة فأمره ابن عباس بها،  "بها

 ،أكبر هللا :لفقا رأيت بالذي فأخبرته عباس ابن فأتيت :قال"هذا عاجل البشرى،  "مبرور وحج ،متقبلة عمرة
 يعني أصبت السنة، فرأيت ما يؤيد عملك واتباعك للسنة. "-صلى هللا عليه وسلم- القاسم أبي سنة أكبر هللا

 طالب:......
 يش؟أجواز 

 طالب:......
ال القبول عند هللا ال مانع على سبيل الدعاء   ىبمعن :بولةلكن عمرة مق ،-جل وعال-له أن يتقبل هللا عمله، وا 

  منا ومنك، يعني دعاء.تقبل هللا
 طالب:......

 العمل بالنص ال بالرؤيا. ،عمل بالنص ، هواستئناسإيه 
 شعبة عن يعد أبي ابن حدثنا المثنى ابن قال ،عدي أبي ابن عن جميعا   بشار وابن المثنى بن محمد حدثنا"

 -هللا عليه وسلم صلى- هللا رسول صلى" :قال -رضي هللا عنهما- عباس ابن عن حسان أبي عن قتادة عن
 ،وهما ركعتان سواء  كانت صالة الصبح أو الظهر ،وجاء أنه أحرم بعد صالة الصبح "الحليفة بذي الظهر

 .واألكثر على أنها صالة الظهر
 ،ا تقدممذي الحليفة خمس صلوات على بألنه صلى  "سنامها صفحة في فأشعرها بناقته دعا ثم، بذي الحليفة"

 .خمسة أوقات
هو بالنسبة لإلبل يكون ، و هو وضع العالمة :واإلشعار "األيمن سنامها صفحة في فأشعرها ناقتهب دعا ثم"

عليه الصالة -النبي  لفعل ؛وهو سنة عند الجمهور ،ليخرج منها الدم ؛بضرب صفحة السنام األيمن بالسكين
فال كالم  -ه الصالة والسالمعلي-ثلة، لكن إذا ثبت هذا عن النبي تعذيب وم   :ة وقالوافي، ومنعه الحن-والسالم
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وسم إبل الصدقة وهو الكي بالنار، ولم يقل هذا تعذيب وهو أرحم  -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،ألحد، كالوسم
 وهللا المستعان.  ،الخلق

 طالب......
ذل أن ب عدب فرأى رؤيا ،لقوة أدلة الفريقين ؛ان أن يرجحولم يستطع اإلنس ،يعني إذا تساوى القوالن من كل وجه

 ال مانع من االسترواح إلهيا والميل إليها.فاآلداب التي تجعلها صادقة األسباب و 
 طالب:......

 صح.
 طالب:......

 ثم صلى العصر بذي الحليفة والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد. ،صلى الظهر بالمدينة
ذا ضلت  ،ديل أن تعرف، تعرف أنها همن أج "نعلين وقلدها الدم وسلت"يقول:  بحت ذبحيث ال يتعرض لها، وا 

 .لكي تعرف هذا إشعار وعالمةأن المقصود  ،في مكانها
يضا  سنة بالنسبة أوالتقليد واإلشعار  "بالحج أهل البيداء على به استوت فلما ،راحلته ركب ثم ،نعلين وقلدها"

نما تقلد فقط، والتقليد يكون  ،شعروأما بالنسبة للغنم فال ت   ،لإلبل دي، هى أنها بنعلين أو بغيره مما يدل علوا 
 ."المدينةب -وسلم صلى هللا عليه- فتلت قالئد هدي رسول هللا"وعائشة تقول: 

لى عألكثر لكن ا هل تلحق باإلبل أو تلحق بالغنم؟ ،مختلف فيها هل تشعر أو يكتفى بتقليدهافوأما بالنسبة للبقر 
 أنها إن كان لها سنام أشعرت.

 بمعنى إلسنادا هذا في قتادة عن أبي ، قال حدثنيهشام بن معاذ ، قال حدثناالمثنى بن محمد حدثنا": ثم قال
 بها صلى يقل ولم "،الحليفة ذا أتى مال -صلى هللا عليه وسلم- هللا نبي إن" :قال أنه غير ،شعبة حديث
 "الظهر
 قتادة عن عبةش ، قال حدثناعفرج بن محمد حدثنا المثنى ابن قال بشار وابن المثنى بن محمد حدثنا": ثم قال

 أو شغفتت قد التي الفتيا ههذ ما: "عباس البن الهجيم بني من رجل قال: قال األعرج حسان أبا سمعت قال
ب يعني أوجدت فيهم شغ "تشغبت بالناس أو"تشغفت يعني دخلت شغاف القلوب وأشربوها،  ؟"بالناس تشغبت
 .فصار كل واحد يذكرها في المجالس ،ولغط

نو  -صلى هللا عليه وسلم- نبيكم سنة: "فقال ،"حل فقد بالبيت طاف من أن" وهذا رأي ابن عباس  "رغمتم ا 
ن رغمتم. "حلال يطوف بالبيت حاج إال "ن يقول: كا  وا 
 أبي عن قتادة عن يحيى بن همام حدثنا، قال إسحاق بن أحمد ، قال حدثناالدارمي سعيد بن أحمد وحدثني"

 ،ين الناسب اوفش ،يعني انتشر في الناس تفشغ: "بالناس تفشغ قد األمر هذا إن" :سعبا البن قيل :قال حسان
  ؟كذا :..عمرة الطواف حل فقد بالبيت طاف من

 .نعم، نعم، صحيح
 .انتهت الجملة ""حل فقد بالبيت طاف من بالناس تفشغ قد األمر هذا إن: "عباس البن قيل"
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  يرون المهور، ركن عند جمهور أهل العلم، خالفا  للحنفية الذين ومعلوم أن السعي ركن عند الج "عمرة لطواف"
 .ركنيته بل يجبر بدم لمن تركه، وحينئذ إذا كان قابل لالنجبار فالعمرة تتم بدونه

نو  -صلى هللا عليه وسلم- نبيكم سنة: "فقال ،الطواف عمرة"  ".رغمتم ا 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

لى من وصل إ، [رة الحـج( سو 33)]  اْلَعِتيِق{}ُثمَّ َمِحلَُّها ِإَلى اْلَبْيتِ  :-جل وعال-وله بن عباس استدالال  بقمصدر ا
 البيت العتيق وطاف به فقد حل.

 طالب:......
 ؟}َمِحلَُّها ِإَلى اْلَبْيِت اْلَعِتيِق{لكن الضمير يعود إلى إيش 

 طالب:......
ا م ،لو أردنا أن نأخذ من مفهوم اآلية ،بح هديه ويحلالبدن، يعني إذا وصلت البيت العتيق ولو لم يطف يذ

 {َعِتيقِ ْيِت الْ َلى اْلبَ إِ } ،لهديايعني البدن و  {ُثمَّ َمِحلَُّها}، اآليةيحتاج وال يطوف بعد، إذا أردنا أن نأخذ بحرفية 
 يعني بمجرد وصوله إلى البيت العتيق حل، لكن لم يقل بهذا أحد.

 طالب:......
 نعم. تعهو يرى وجوب التم

 طالب:......
 نعم.

 طالب:......
 لكن يأثم من ترك التمتع. ،ال، هو يرى أن األنساك األخرى صحيحة

 طالب:......
  .-وأرضاه عنه رضي هللا-ة هذا فهمه للسن  

 ابن كان :قال عطاء أخبرنيقال  ،جريج ابن أخبرناقال  ،بكر بن محمد أخبرناقال  ،إبراهيم بن إسحاق وحدثنا"
 من" :الق ؟ذلك يقول أين من :لعطاء قلتقال:  ،"حل إال حاج غير وال حاج بالبيت يطوف ال: "قولي عباس
 يقول اسعب ابن انك :فقال ،لمعرفا بعد ذلك فإن :قلت :قال "}ُثمَّ َمِحلَُّها ِإَلى اْلَبْيِت اْلَعِتيِق{: تعالى هللا قول

 ز نحر الهدي قبل يوم النحر وقبل المعرف.وعلى هذا يفهم من كالمه أنه يجي "وقبله المعرف بعد هو
ه هو استدل بأمر  "الوداع حجة في يحلوا أن أمرهم ينح -صلى هللا عليه وسلم- النبي أمر من ذلك يأخذ وكان"
وال  أن يحلوا بعمرة، لكن هل يفهم منهم أنهم ما سعوا؟ ألصحابه الذين لم يسوقوا الهدي -عليه الصالة والسالم-

 رة كاملة.، بعم..قصروا؟ ال
 :عباس ابن قال :قال طاوس عن حجير بن هشام عن ،عيينة بن سفيان ، قال حدثناالناقد عمرو حدثناقال "

 فقلت "؟بمشقص المروة عند -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأس من قصرت أني أعلمت" :معاوية لي قال
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طاف ثم سعى ثم قصر، وهذا في  -لسالمعليه الصالة وا-النبي  أن يعني "عليك حجة إال هذا أعلم ال: "له
في عمرته التي مع حجه لم يقصر إال  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛عمرة الجعرانة، في عمرة الجعرانة

 .فهي عمرة الجعرانة ،بمنى، وعمرة القضاء معاوية ما أسلم
 ،التقصيرو دل عليه بلزوم السعي ومعاوية يريد أن يست "،ما أعلم هذا إال حجة عليك"لكن كيف يقول ابن عباس: 

 "؟ال أعلم هذا إال حجة عليك"وأنه ال يحل بمجرد الطواف فكيف يقول: 
 طالب:......

ن وحجة على م ،هو ما عندنا إشكال في فهم معاوية، لكن إشكالنا في فهم ابن عباس أن هذا حجة على معاوية
 يخالف ابن عباس في أنه ال يكفي الطواف.

 طالب:......
 يش وجه المخالفة في قول معاوية عن التمتع؟أو  يعني

 طالب:......
 طيب.

 طالب:......
 مجرد الطواف؟ب حلوا على رأي ابن عباس

 طالب:......
ج، هي أو مقرونة بالح ،سواء  كانت منفصلة ممن لم يسق الهدي ،العمرة هذه ليست التي مع حجة الوداع :أوال  

 عمرة الجعرانة بال شك.
 طالب:......

 ، بعد قفولهم من حنين.بعد الفتحهي ه، بعد الفتح، إي
 ."عليك حجة إال هذا أعلم ال" :له فقلت 

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 معاوية ماذا يريد أن يستدل على ابن عباس؟

 لمروةا عند - عليه وسلمهللاصلى - هللا رسول رأس من قصرت أني أعلمت" :معاوية لي قال :قال ابن عباس
 ".بمشقص

 طالب:.......
لى ععند المروة بعد السعي وقد فرغ من السعي، فكيف يكون حجة  "عليك حجة إال هذا أعلم ال: "له فقلت

 معاوية؟ كيف يكون حجة البن عباس؟
 طالب:......
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باس عن بابن ظوال ي ،"حجة عليك وليس لك هو"قال: لكنه  ،ع هذاو ال ما يكذبه، ال هو وافقه على وق ،نعم، ال
ال  نفهم كالم ابن عباس ورأي ابن عباس، ثم يقول: حجة عليك، إال أن نكون لم ،مر من الوضوح بمكانأن األ وا 

 -ه وسلمصلى هللا علي- للنبي وأنه يكتفى بالطواف وأنك ما قصرتن هذا حجة عليك إ :كيف يقول ابن عباس
 ؟!إال بعد أن سعى بعد أن انتهى من سعيه على المروة

 توجيه يا إخوان؟ هفي
صحابه، يعني وال أل -لى هللا عليه وسلمص- ن ابن عباس يرى وجوب العمرة من أمر النبيإل اما يقطالب: 

 سعي؟البيت العتيق حينما تنتهي من الطواف والسعي أنه أراد به الإلى يعني محلها  ،يقال أنه سنة
واف تريد أن نحمل الطيعني  "الطواف عمرة ،من طاف بالبيت فقد حل ،الطواف عمرة" :شوف إيش يقول هنا

 على أعم من الطواف بالبيت، يعني الطواف البيت والطواف بين الصفا والمروة.
 ...جزء ويريد به الكلطلق اليطالب: 

 ما في خالف بينه وبين غيره، إيش لون يقول لمعاوية هذا حجة عليك؟ نإذ
 يرى وجوب التمتع يا شيخ.طالب: 
ما أعرف  .،ن عباس يريد أن يلزمه بالسعي؟ أو يريد أن يبين له أن العمرةكالم معاوية عندما قال الب نيعني اآل
ال ما هو أنوجهه   واضح وجهه؟ وجه كالم ابن عباس.با، واضح وا 
 إشكال؟طالب:
 ما في إشكال.إشكال 
  ...هو قال حجة عليك أي أنه حجة عليك في أنهطالب: 

 اعتمر في أشهر الحج يكفي هذا؟ هذا محل خالف بينهما؟
 فصل بينها وبين...و وجوب التمتع يا شيخ أنه اعتمر الب: ط

 حج بعد سنتين. ،وجوب التمتع اآلن اعتمر سنة وحج بعد ثالث سنين أو سنتين
ير تقصال مسألة أخرى في ف بينهما في متى يحل الحاج، ربما ....الحديث ما فيه تصريح بأن الخالطالب: 

 ؟حلق أو كذاالأو 
 إيه.

 طالب:......
 التي تليها. اتنشوف الرواي ،ال نفهم الخالف بينهما :نقولولذلك 
 عن مسلم بن الحسن ، قال حدثنيجريج ابن عن ،سعيد بن يحيى ، قال حدثناحاتم بن محمد وحدثني

 -لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول عن قصرت: "قال أخبره سفيان أبي بن معاوية أن عباس ابن عن وسو طا
 ."المروة على وهو بمشقص عنه يقصر رأيته: "أو" المروة على وهو بمشقص
 ة الخالفيعني هذا نقط ،جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه ال يجب حلقه باب :يعني عنوان البابطالب: 

 .......بينهما التي كانت
 معناه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة، هذا عنوان من الشارح هذا.
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 طالب:......
 نعم.

 طالب:......
يه هذه الشروح ال تحل إشكاالت، وف ،مع كثرة الشروح الموجودة والمتداولة -صحيح مسلم- ال، ال الصحيح

صدى الكتب كلها فيها إشكاالت، لكن تيعني إعواز كبير، ويحتاج لمن يتصدى له ويبين جميع اإلشكاالت فيه، 
يست شروح وافية، أما مسلم شروحه لألن ال ؛لها الشراح وحلوا اإلشكاالت، يعني البخاري ما يشكل عليك شيء

هو  ؛وافية، فهو بحاجة إلى شرح كبير يجمع هذه الشروح كلها ويحل جميع اإلشكاالت، حسب اإلمكان ويبقى
 عمل بشر ال بد منه فيه القصور.

 طالب:......
 قصر عنه؟للي غير مسلم هو او إيش لون مسلم 

 طالب:......
 ي أشهرإلشكال في التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج، وهذه العمرة فوا ،هو إن كان الخالف في مسألة التمتع

ال فالعمرة التي م ،هذه العمرة في أشهر الحج -عمرة الجعرانة-الحج بال شك   -ليه الصالة والسالمع-حجه  عوا 
 ألنه كان قارنا .لم يتحلل منها؛ 

 عمرة في -ه وسلمصلى هللا علي- يالنب عن قصر أنه على محمول الحديث وهذاهنا النووي ماذا يقول: "
لى هللا ص- أنه وثبت ،إيضاحه سبق كما قارنا   كان داعالو  حجة في -عليه الصالة والسالم- النبي ألن ؛الجعرانة

 معاوية تقصير حمل يجوز فال ،الناس نبي شعره -رضي هللا عنه- طلحة أبو وفرق  بمنى حلق -عليه وسلم
 نيك لم معاوية ألن ؛الهجرة من سبع سنة الواقعة القضاء عمرة على ا  أيض حمله يصح وال ،الوداع حجة على
 جةح على حمله من قول يصح وال ،المشهور الصحيح هو هذا، و ثمان سنة الفتح يوم أسلم إنما ؛مسلما   يومئذ  
 الصحيحة األحاديث تظاهرت فقد ،فاحش غلط ذاه ألن ؛متمتعا   كان -صلى هللا عليه وسلم- أنه وزعم الوداع
 :فقال "؟أنت تحل ولم حلوا الناس شأن ما" :له يلق -عليه الصالة والسالم- النبي أن وغيره مسلم في السابقة

 ما حل اإلشكال وال تعرض له أصال . «...أنحر حتى أحل فال هديي وقلدت ،رأسي لبدت إني»
 طالب:......

 نعم.
 طالب:......

 كم يقول؟ هرقم
 طالب:......

 ألف.
 طالب:......

 ، ال الفتح، بعد الثالث.ال
 طالب:......
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-وأثبت البن عباس أنه قصر عن النبي  ،متمتعا   كان -عليه الصالة والسالم-حتى لو زعم معاوية أن النبي 
 نه حجة عليك؟: إكيف يقول ابن عباس بمشقص،  -عليه الصالة والسالم

 طالب:......
 ألف وسبعمائة.

 هللارضي - معاوية عن عباس ابن عن وسو طا عن مسلم بن نالحس عن جريج ابن عن ،عاصم أبو حدثنا"
باب الحلق والتقصير عند  :الترجمة "قصبمش -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عن قصرت" :قال -معنه

 اإلحالل.
ن أ ةيعاو وهذه على م :يقول ابن عباس ،فقلت له ال :بين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله"يقول: 

 وألحمد من وجه آخر عن طاووس عن ،-ه وسلمصلى هللا علي- وقد تمتع رسول هللا ؛ى الناس عن المتعةينه
 .الحديث "..تى ماتح -صلى هللا عليه وسلم- تمتع رسول هللا"ابن عباس قال: 

صلى - عجبت منه، وقد حدثني أنه قصر عن رسول هللا: "وقال: وأول من نهى عنها معاوية، فقال ابن عباس
 انتهى. "بمشقص - عليه وسلمهللا

، "إن هذا حجة عليك" :لقوله لمعاوية ؛وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة والوداع
 .]الفتح البن حجر[

ه علي– يعني فهم ابن عباس أن هذا التقصير في حجة الوداع، فإذا كان هذا التقصير في حجة الوداع فالنبي
  ."قطعا  متمتع  -الصالة والسالم
 طالب:......

ليه ع-أنا قصرت عن النبي "وابن عباس يأمر به، قال معاوية:  ،معاوية ينهى عن التمتع ؛حل اإلشكالاناآلن 
عمرته، وابن عباس  هذا حجة عليك، يعني حل من ، قال:"عند المروة أو على المروة بمشقص -الصالة والسالم

 يرى أن هذا العمل في حجة الوداع.
حجة  هإن هذ: لقوله لمعاوية ؛ذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة والوداعوه" يقول:
 نب قيس طريق من أحمد عند وقع ما منه وأصرح، إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة "؛عليك
 العشر أيام في -لمصلى هللا عليه وس- هللا رسول شعر أطراف من أخذ أنه حدث معاوية أن عطاء عن سعد

 ألن ؛نظر الوداعوفي كونه في حجة : "-هذا كالم ابن حجر- حجة في كونه وفي، " محرم وهو معي بمشقص
 ؟المروة على عنه يقصر كيفف ،محله الهدي بلغ حتى يحل لم -صلى هللا عليه وسلم- النبي
 أن على محمول الحديث هذا" :فقال الوداع حجة في كان ذلك أن زعم من على الرد في هنا النووي  بالغ وقد

 فيكان  -لمصلى هللا عليه وس- النبي ألن ؛انةالجعر  عمرة في -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن قصر معاوية
 كالم النووي. "...شعره طلحة أبو وفرق  بمنى حلق أنه وثبت ،قارنا   الوداع حجة
 ألن ؛سبع سنة الواقعة القضاء ةعمر  على حمله يصح وال الوداع، حجة على معاوية تقصير حمل يصح فال

 حمله من قول يصح وال ،المشهور الصحيح هو هذا ثمان، سنة الفتح يوم أسلم إنما ،مسلما   يومئذ يكن لم معاوية
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إلى  ...تظاهرت فقد ،فاحش غلط هذا ألن ؛متمتعا   كان -صلى هللا عليه وسلم– النبي أن وزعم الوداع حجة على
 ]فتح الباري[.آخره.

 يوم أسلم إنما معاوية كون  من رجحه والذي ،القضية عمرة في مر ما هنا الشيخ يذكر ولمقلت:  :ن حجريقول اب
 الإ إظهاره من يتمكن ولم إسالمه ويكتم خفية أسلميكون  بأنه الجمع يمكن هلكن ،السند حيث من صحيح الفتح
 ]فتح الباري[..إلى آخر كالمه. ..".الفتح يوم

 .وهلل الحمد، لذلك شروح البخاري تحل اإلشكاالت المقصود أن اإلشكال انحل
 طالب:......

 رواية تؤيد هذا بعد ذلك. ذكر
 طالب:......

 جزاك هللا خيرا .
 طالب:......

ر في المتقر  ألن ؛هذا العمل في حجة الوداع نولم نتوقع أن ابن عباس كان يتصور أ ،اإلشكال لم ندركه أوال  
بي يرد على ذهنه أن ابن يقارن وما حلق شعره إال في منى، من  -والسالمعليه الصالة -األذهان أن النبي 

 متكاثرة أنهالمتظاهرة المتع وفصل بين العمرة والحج، مع األدلة ت -صلى هللا عليه وسلم- عباس يفهم أن النبي
  بجمعيعني هذا اإلشكال ما يمكن يفهم إال «لبدت رأسي فلن أحل حتى يبلغ الهدي محلهقلدت هديي و »قال: 

بخالف  -رحمه هللا-الطرق والروايات، فإذا جمعت الطرق كلها انحلت اإلشكاالت، وهذا ما يفعله ابن حجر 
 غيره من الشراح.

 طالب:......
 ال، هو ما يمكن أن ينحل اإلشكال إال إذا كان ابن عباس يرى أن هذا التقصير في حجة الوداع.

 نعم، نعم هو يرى... طالب
 وين.

 طالب:......
لوداع ما افي حجة  -والسالم عليه الصالة-ألن المتقرر بأن النبي  ؛ال ما يمكن إال إن كان نسي مع طول العهد

 ، إال إذا كان نسي.عند المروةب ما هو ،حلق إال بمنى
خذ من شعره أ -لى هللا عليه وسلمص- هنا واحد من اإلخوان يقول: هل يمكن حمل االختالف على أن النبي

 ر ذلك معاوية؟للحجامة وحض
 لكن هل هذا يحتج به ابن عباس، يصلح أن يكون حجة، "أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة"يقول: 

 البن عباس، ما يصلح أن يكون حجة البن عباس.
 طالب:......

 وين؟
 طالب:......
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 -ليه وسلمهللا ع صلى- بعد وفاة النبي-أنت تدري أن معاوية عاش بعد ذلك خمسين سنة، بعد حجة الوداع 
ول العهد يمكن أن يحصل مثل هذا فمع ط مات، سنة ثمان وستين ؛وابن عباس عاش أكثر ؟خمسين سنة عاش

ليه ع-ذا الخالف، معاوية ينسى يذكر أنه قصر عن النبي خالف، يعني مع طول نصف قرن يحصل مثل هال
 بن عباس مدعو لهيعرف أن اهو و  ،عباسولذلك لما ألزمه ابن  لكن ال يدري متى، ،بمشقص -الصالة والسالم

 ، يستسلم...أن يفقهه في الدين بـ
 وعمره أيضا  ينسي؟

 ينسي بال شك.
 ......المشقص اآلن ما يمكن يستدل بها

 وهو تقصير...يعني مثل السكين الطويلة ،سهم عريض أو نصل عريض أو شيء من هذا :المشقص يقولون 
 أبي عن اودد ، قال حدثنااألعلى عبد بن األعلى عبد ، قال حدثنايري القوار  عمر بن هللا عبيد حدثني" يقول
 مكة قدمنا فلما ،صراخا   بالحج صرخن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع خرجنا: "قال سعيد أبي عن نضرة
 ."جبالح أهللنا منى إلى ورحنا التروية يوم كان فلما ،الهدي ساق من إال ،عمرة نجعلها أن أمرنا

 عن ضرةن أبي عن داود عن خالد بن وهيب ، قال حدثناأسد بن معلى ، قال حدثناالشاعر بن حجاج اوحدثن"
 نصرخ ونحن -ه وسلمصلى هللا علي- النبي مع قدمنا" :قاال -رضي هللا عنهما- الخدري  سعيد أبي وعن جابر
 يعني يلبون بالحج. "صراخا   بالحج

 بن جابر عند كنت: "قال نضرة أبي عن ،عاصم عن ،الواحد دعب ، قال حدثناالبكراوي  عمر بن حامد حدثنيو "
- هللا رسول مع مافعلناه: "جابر فقال ،المتعتين في اختلفا الزبير وابن عباس ابن إن فقال آت فأتاه ،هللا عبد

 -متعة النساء-ي عليه نسخ المتعة وكأن جابر خف "لهما نعد فلم ،عمر عنهما نهانا ثم -صلى هللا عليه وسلم
 أو نسي ذلك. ،-عليه الصالة والسالم-عهده  في

ين بوخالف أهل العلم في األفضل من  ،وحصل االتفاق على جوازها ،على كل حال األنساك الثالثة كلها جائزة
 تفضيله.من  ل إمام يفضل ما وصل إليه اجتهادهوك ،هذه األنساك

 المتعتين.... طالب
ن رجع عنه، قد رجع عنه  ،ابن عباس له قول ظاهرواضح، و  متعة النساء والحج، ،تختلف المتعتين ضي ر -وا 

 .-عنههللا 
- أنس عن األصفر مروان عن حيان بن سليم ، قال حدثنيمهدي ابن ، قال حدثناحاتم بن محمد حدثني"

 أهللت" :فقال «؟أهللت بم» :-ى هللا عليه وسلمصل- النبي له فقال ،اليمن من قدم عليا   أن -رضي هللا عنه
ذا لم وعرفنا أن عليا  ساق الهدي ول "«ألحللت الهدي معي نأ لوال» :قال "-صلى هللا عليه وسلم- لنبيا بإهالل

 يحل، بخالف أبي موسى.
 قال حدثنا ،بهز ، قال حدثناهاشم بن هللا عبد وحدثني ح الصمد عبد ، قال حدثناالشاعر بن حجاج وحدثنيه"

 ."لحللت: "بهز يةروا في أن غير مثله اإلسناد بهذا حيان بن سليم
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 وحميد صهيب بن العزيز وعبد إسحاق أبي بن يحيى عن ،هشيم أخبرناقال  ،يحيى بن يحيى حدثنا": ثم قال
 لبيك»: جميعا   ابهم أهل -لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول سمعت: قال -رضي هللا عنه- أنسا   سمعوا أنهم
 مرلما أ   وكان إهالله أول األمر باإلفراد، ثم ،األمروهذا على ما تقدم في الروايات هذا آخر  «"وحجا   عمرة

 .«لبيك عمرة وحجا  »بالصالة والجمع بينهما قال: 
 :قال طويلال وحميد إسحاق أبي بن يحيى عن إبراهيم بن إسماعيل أخبرناقال:  حجر بن علي وحدثنيه" :يقول

 :أنس قال :حميد وقال ،«وحجا   رةعم لبيك» :قولي -صلى هللا عليه وسلم- النبي سمعت :يقول أنسا   سمعت
ليه ع-قرن النبي  ،ذا آخر األمرهنعم،  «"وحج بعمرة كلبي» :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت

ما  مر قد أهل مفردا  علىوكان أول األ ،"في هذا الوادي المبارك وقل... لما أمر بذلك "صل    -الصالة والسالم
 تقدم في الروايات.

 بن انسفي حدثنا سعيد قال عيينة ابن عن جميعا   حرب بن وزهير الناقد وعمرو منصور بن عيدس وحدثنا"
- النبي عن يحدث -رضي هللا عنه- هريرة أبا سمعت قال األسلمي حنظلة عن الزهري  ، قال حدثنيعيينة

من غير ف حل -ليه الصالة والسالمع-قسم من النبي  «"بيده نفسي والذي» :قال -صلى هللا عليه وسلم
جل -وفيه إثبات اليد هلل  ،ذا ينبغي أن يكون الحلف على األمور المهمة ولو من غير استحالفكاستحالف، وه

 .على ما يليق بجالله وعظمته -عال
يعني  «"هماليثنين أو معتمرا   أو اجا  ح"» ،يعني بعد نزوله في آخر الزمان "«الروحاء بفج مريم ابن ليهلن"»

 .لحجسواء  كان عمرة فقط، أو متمتعا  بها إلى ارا ، شرعنا، حاجا  مفردا  أو معتم يحج بالنسك الجائز في
عة إنما يحكم بشري -معليه السال- ىألن عيس ؛فيأتي بالنسك على ما في شرعنا ،بأن يجمعهما "«ليثنينهما أو"»

 .زلإذا ن -صلى هللا عليه وسلم- محمد
 طالب:......

 وين؟
 طالب:......

 ؟«لن ابن مريمهي»
 طالب:......

 ال، الدالئل كلها صريحة في جواز األنساك الثالثة.
 طالب:......

 واثنين سفيان الثوري. ،واحد، واحد ابن عيينة
 طالب:......

 ألنه أقدم. ؛إال، فيحتاج إلى واسطتين 
 طالب:......

، بينه ال، ال -المصالة والسعليه ال-إلى النبي  ...ما هو ،بينه وبين اإلمام المؤلف، بينه وبين المؤلفال، ال 
 وبين المؤلف، نعم.
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 طالب:......
زوله أو نمن أمته باعتبار أنه يعمل بشريعته، وهو تابع له من حيث هذه الحيثية، وباعتبار  وهمن هذه الحيثية 

 بعثته في أول الزمان مستقل.
 أنه صحابي.. بعض الناس يقولون طالب: 

 في اإلسراء. -معليه الصالة والسال-نعم هو رأى النبي 
 صحيح هذا القول؟طالب: 

 فالوصف األعلى يقضي على األدنى، فالنبوة فوق الصحبة. ،ال، ال شوف إذا كان للشخص أكثر من وصف
 طالب:......

ذا كان اثنين فهو الثوري غالبا ، مع أنه ،إذا كان بين سفيان والمؤلف واحد فهو ابن عيينه غالبا   احد على وجد و  وا 
 بين الثوري في األسانيد العالية.قلة بينه و 

 .«يدهب ينفس والذي» :قال مثله اإلسناد بهذا شهاب ابن عن ليث ، قال حدثناسعيد بن قتيبة وحدثناه"
 سلمياأل علي بن حنظلة عن شهاب ابن عن يونس أخبرني ،وهب ابن أخبرناقال  ،يحيى بن حرملة وحدثنيه"

 ،«بيده نفسي والذي» :-لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول القيقول:  -رضي هللا عنه- هريرة أبا سمع أنه
 ."حديثهما بمثل

 أن خبرهأ -ضي هللا عنهر - أنسا   أن قتادة ، قال حدثناهمام ، قال حدثناخالد بن هداب حدثنا" :ثم بعد ذلك قال
 من رةعم ،حجته مع التي إال ،القعدة ذي في لهنك عمر أربع اعتمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 ذي في" وحسبت عمرة، وهي الفتح الحقيقي ،التي صد عنها "الحديبية زمن أو"يعني التي صد عنها،  "الحديبية
 قسم حيث ،جعرانة من وعمرة" ،أيضا   "القعدة ذي في" يعني عمرة القضاء "المقبل العام من وعمرة   ،القعدة
ن كان ،لباعتبار اإلحرام باعتبار الحا ،عدةأيضا  في ذي الق "حجته مع وعمرة ،القعدة ذي في حنين غنائم  وا 

رة ى العموأدها في ذي الحجة، والعبرة عند أهل العلم بالحال، العبرة بالحال، يعني لو أحرم في آخر شعبان ؤ أدا
رمضان وأدى العمرة في شوال عمرته رمضانية،  ولو أحرم في آخر لحظة من، في رمضان عمرته شعبانية

 التي مع حجته في القعدة حكما . وعلى هذا تكون العمرة
ولذا  ،وهو من األشهر الحرم ،أشهر الحج هو منو  ،في هذا الشهر -عليه الصالة والسالم-جميع عمر النبي 
رة األشهر الحرم، توقف ابن القيم في في تفضيل عمرة رمضان على عم -رحمه هللا تعالى-توقف ابن القيم 

 رم.تفضيل عمرة رمضان على عمرة األشهر الح
ن ذي أربع أيام مضين مبعد  دخل -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛كأنه يقول هنا وعمرة مع حجتهطالب: 
 الحجة.

 لكن متى أحرم؟
 طالب:......
 اإلحرام، نعم.
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 حج كم ،أنسا   سألت :قال ،قتادة ، قال حدثناهمام ، قال حدثناالصمد عبد حدثني المثنى بن محمد حدثنا"
 ."هداب حديث بمثل ذكر ثم ،"عمر أربع واعتمر ،واحدة حجة: "قالف ؟-هللا عليه وسلم صلى- هللا رسول

 بن يدز  سألت :قال إسحاق أبي عن ،زهير أخبرناقال  ،موسى بن الحسن ، قال حدثناحرب بن زهير وحدثني"
 .غزوة "عشرة سبعل: "قا ؟-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع غزوت كم ،أرقم

ال  "عشرة تسع زاغ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أرقم بن دزي وحدثني قال" وهذا على حسب علمه وا 
 .ت إلى خمس وعشرينأكثر من ذلك، بلغ -عليه الصالة والسالم-فغزوات النبي 

 هاجر ما بعد حج وأنه ،عشرة تسع زاغ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أرقم بن زيد وحدثني" :قال
 يعني لم يحفظ أنه حج بعد هجرته إال مرة واحدة. "الوداع حجة واحدة حجة

 لمي غير مسف ،يعني قبل الهجرة، أخرى، هذا الذي في صحيح مسلم وفي غيره "أخرى  وبمكة إسحاق أبو قال"
 حج قبل الهجرة حجتين.

ستنكاره وا ،اقف مع الناس بعرفةو  -عليه الصالة والسالم-حينما رأى النبي ومضى في حديث جبير بن مطعم 
، هذه في الحجة التي قبل الهجرة ،أن يقف بعرفة والحمس ال يتجاوزون مزدلفة ،هذا وهو من الحمس أن يقف

 وقبل إسالم جبير بن مطعم.
 طالب:......

م يحرم األجر، أما المسنون باالتفاق ل -عليه الصالة والسالم-على كل حال من حج في هذا الشهر اقتداء  به 
ن قال بعض أهل العلم أنه خاص بتلك المرأة ،باالتفاق عمرة رمضانوالمفضل على غيره  ه بعضهم قال أن، وا 

 ألن ؛لكن عامة أهل العلم على أنه عام لها ولغيرها ،أبي داود ما يدل على الخصوصيةجاء في و خاص بها، 
 العبرة بعموم اللفظ.

 عطاء معتس قال ،جريج ابن أخبرنا قال ،البرساني بكر بن محمد أخبرناقال  ،هللا عبد بن هارون  وحدثنا"
نا ،ئشةعا حجرة إلىأو مستسندين  مستندين عمر وابن أنا كنت" :قال الزبير بن عروة أخبرني لقا ،يخبر  وا 

 .السواك تدلك أسنانها بقوة فيسمع من وراء الجدارب "تستن كبالسوا ضربها لنسمع
نا"  يف -ليه الصالة والسالمع- النبي اعتمر ،الرحمن عبد أبا يا" :فقلت :قال تستنك بالسوا ضربها لنسمع وا 

 قلت "؟يقول ماو " :قالت "؟الرحمن عبد أبو يقول ما تسمعين أال ،أمتاه أي" :لعائشة فقلت "،نعم" :قال "؟رجب
 تمراع ما لعمري  ،الرحمن عبد ألبي هللا يغفر" :فقالت ،"رجب في -صلى هللا عليه وسلم- النبي اعتمر" :يقول
نه إال عمرة من اعتمر وما ،رجب في ما  وابن عمر -صالة والسالمعليه ال-يعني ما اعتمر النبي  "لمعه وا 

 .لكنه نسي ،ر معهوابن عم -عليه الصالة والسالم-النبي  اتر اعتمر، كل ع م
نه لمعه،   .سكت ،نعم وال ال قال فما يسمع عمر وابن :قالوا 
 طالب:......

 فيه إشكال.هم يقولون هذه موطئة للقسم، جوازها ما 
 طالب:......
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ن كنت قدر ما شئت، إن  ائزة عند يقسمون بما شاءوا، لكن هذه ج على طريقة الجاهليةأردته جائزا  فقل وهللا، وا 
 اقترن  القسم ما؛ فبل منعها كراهة، فهذه ليست بقسم ،يعني لم يمنعها إال اإلمام مالك ،الجمهور ومنعها مالك

 نعم، لكن ما كل تعظيم يلحق بالقسم. ،قسم، نعم سياقها سياق تعظيمبأحد الحروف الثالثة، هذا هو ال
لت: فقا  -اعنه رضي هللا-، وهنا تقوله عائشة مابن القيم في كتبه يكررها، وغيرهو  ،شيخ اإلسالم قالها مرارا  

نه إال عمرة من اعتمر وما ،رجب في اعتمر ما لعمري  ،الرحمن عبد ألبي هللا يغفر" لعلم من ن أهل ام "عهلم وا 
في، وكون عائشة تنفي، المثبت مقدم على النا ،ألنها ثابتة عن ابن عمر ؛يستروح إلى إثبات عمرة رجب، نعم

 رجب.في نه اعتمر إاإلشكال في سكوت ابن عمر، يعني ما أصر على قوله  لكن
 ر في رجب.ه اعتموقال إنوأنه نسي  ،يعني كأنه موافق لها ""سكت نعم وال ال قال فما يسمع عمر وابن" :قال"
، المسجد يرالزب بن وعروة أنا دخلت :قال مجاهد عن منصور عن جرير أخبرناقال  إبراهيم بن إسحاق وحدثنا"

؟ تهمصال  عن فسألناه ،المسجد في الضحى يصلون  والناس ،عائشة حجرة إلى جالس عمر بن هللا عبد فإذا
جمعا  من أصحابه،  -سالمعليه الصالة وال-بي أوصى بها الن ؛يعني صالة الضحى حكمها سنة "بدعة" :فقال

ويحتاج اإلنسان إلى أن يتصدق بثالثمائة وستين  ،«يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة»وفي الحديث: 
 «هما من الضحىعويكفي من ذلك ركعتان ترك»ثم قال في النهاية:  ،صدقة نعم، ليؤدي هذه الصدقات المطلوبة

 .فصالة الضحى سنة
ى يذهب إللعل مراده قصد المسجد لها، يخرج اإلنسان من بيته و  "فسألناه عن صالتهم فقال: بدعة"هنا يقول: 

 ها جماعة وقصد ذلك هو البدعة.ؤ أو أن االجتماع لها وأدا ،المسجد ليصليها
 داهنإح عمر أربع: "فقال ؟-ه وسلمصلى هللا علي- هللا رسول اعتمر كم الرحمن عبد أبا يا: "عروة له فقال"
ن يكون أعلى هذا الصحابي الجليل هيبة له، وهكذا ينبغي  انعم يكرهون أن يردو  "نكذبه أن فكرهنا ،"رجب يف

 ب شيخهالتعامل مع الكبار، يمكن تنبيهه بأسلوب غير مباشر، نعم، ومن أسهل األمور وأيسرها أن يستفتي الطال
قول له: أخي بأسلوب مناسب جدا  بإمكانك أن تكذا، نعم يا ويقول له الشيخ: كذا، يقول: ال، الشيخ فالن يقول 

ب، ن األدما رأيك فيمن يقول كذا؟ أحيانا  يقدم مباشرة ال، الشيخ يقول كذا، الشيخ فالن يقول كذا، هذا ليس م
 يعني األسلوب المناسب أن تقول: ما رأيك فيمن يقول كذا؟

 إلى المؤمنين مأ يا تسمعين أال" :عروة فقال ،الحجرة في عائشة استنان وسمعنا ،عليه ونرد فكرهنا أن نكذبه"
 عمر ربعأ -لى هللا عليه وسلمص- النبي اعتمر" :يقول: قال ؟يقول وما :فقالت "؟الرحمن عبد أبو يقول ما

 وهو الإ -لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول اعتمر ماو  ،الرحمن عبد أبا هللا يرحم" :فقالت ،"رجب في إحداهن
 ."قط جبر  في اعتمر وما ،معه

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد..
 
 


